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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Święto Patrona Szkoły 

 Lekcja z ruchu drogowego 

 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 Zróbmy coś dla siebie 

 Laureaci zwiedzają Sejm 

 Tydzień Europejski 

 Trzecioklasiści w Sejmie 

 Konkursy  

 Festiwal Projektów 

 Ostatnie wydanie gazetki 

 

NA LUZIE 
 Humor szkolny 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

1 czerwca nasi uczniowie w ławach poselskich XXI Sesji SDiM  

1-3 czerwca wycieczka na Mazury klas drugich 

2-3 czerwca wycieczka rowerowa klas trzecich 

8-9 czerwca wycieczka klas pierwszych „Szlakiem Piastowskim” 

8 czerwca Wojewódzkie Podsumowanie XXI Sesji SDiM 

13 czerwca Festyn Zdrowia i Sportu  
20 czerwca warsztaty Szkoły Demokracji 

26 czerwca Zakończenie Roku szkolnego 2014/2015 

 

 

 

 

 Zespół redagujący gazetkę: koło dziennikarskie uczniów z klas drugich pod opieką 

 pani Jolanty Markowicz 

Projekt strony tytułowej: Małgorzata Maszkowska, Maja Gołębiewska, Kamila Stępniak 
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 W sobotę, 25 kwietnia, w naszej szkole 

obchodziliśmy Święto Patrona. Obchody Święta Patrona w 

tym roku były szczególne, ponieważ łączyły się z 15-leciem 

istnienia gimnazjum. Spotkanie rozpoczęły dwie pieśni 

o Świętym Wojciechu w wykonaniu dziewcząt z klas 

pierwszych. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły został 

odśpiewany Hymn Państwowy. Następnie przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego przedstawili osiągnięcia, 

zrealizowane projekty i wydarzenia z minionego półrocza. 

Słuchając podsumowania pracy naszego Gimnazjum 

wszyscy możemy być dumni, gdyż duża grupa uczniów 

odniosła sukcesy. W naszym Gimnazjum dzieje się bardzo 

dużo i każdy może rozwijać swoje zainteresowania. 

W dalszej część uroczystości wręczono statuetki „Przyjaciel 

Gimnazjum”. Statuetkę otrzymali: Poseł na Sejm RP – Pani 

Dorota Rutkowska, Wójt Gminy Maków – Pan Jerzy 

Stankiewicz, Prezes „Fungis” - Pani Paulina Wyszkowska, 

Dyrektor Powiatowej Poradni Pedagogiczno- 

Psychologicznej w Skierniewicach – Pani Barbara Gogol 

oraz Pan Robert Gocalski, który wykonał dla naszej grupy 

teatralnej podium do wystepów. 

Wydarzenie ubarwił występ uczniów uczęszczających na 

kółko teatralne, przygotowany przez panią Renatę Wójcik. 

Przedstawienie przypomniało nam historię naszego patrona. 

Na koniec obejrzeliśmy układ choreograficzny, który został 

przygotowany przez panią Danutę Sułek. Po całej 

uroczystości uczniowie mogli obejrzeć pokaz broni, 

zaprezentowany przez Związek Strzelecki 

w Skierniewicach. 

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali zaproszeni 

goście. 

Po części oficjalnej zaproszeni goście przeszli do świetlicy, 

gdzie czekał na nich poczęstunek. Mogli również obejrzeć 

gazetki ścienne poświęcone działalności naszego 

Gimnazjum.  

Uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na 

słodki i zdrowy poczęstunek, który sponsorowali 

Darczyńcy: OSM w Łowiczu, Firma Pani Orłowskiej 

z Dąbrowic oraz Pan Tomaszewski – Bar Ula w Skierniewicach. Chętni uczniowie mogli 

obejrzeć pokaz broni, zaprezentowany przez Związek Strzelecki w Skierniewicach. Ten dzień 

był niezwykły i pogoda nam sprzyjała. 
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Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
 

  

 

 8 maja do naszej szkoły przybyło dwóch policjantów. Jeden nich prowadził warsztaty z klasami 

drugimi, a drugi z klasami trzecimi. Policjanci rozmawiali z uczniami na temat bezpieczeństwa na 

drodze, o przepisach obowiązujących i dotyczących rowerzystów oraz pieszych. Każdy 

rowerzysta powinien być zaopatrzony w kamizelkę odblaskową, dzięki której jest widoczny na 

jezdni podczas zmierzchu lub nocy. Mogliśmy dowiedzieć się również, w co powinien być 

wyposażony rower.  

 
         Robert Kuchta 

  

 

 

 

5 maja odbył się apel z okazji Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zebrali się 

wraz z nauczycielami na górnym korytarzu. 

Uroczysty apel rozpoczął Przewodniczący SU, 

uczeń klasy IIIc Mateusz Bolimowski. W tym 

roku obchodziliśmy 224 rocznicę uchwalenia 

Konstytucji. Warto dodać, że Polska, jako 

pierwsza w Europie, uchwaliła konstytucję. 

Uczniowie klas drugich i trzecich przybliżyli 

nam historię tego święta i ważność tej daty dla 

naszego narodu. Bardzo podobała się uczniom 

piosenka o Ojczyźnie w gatunku muzycznym 

hip hopu. Przedstawienie przygotowała pani 

Marzena Tomaszewska. 

 

 



               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 5 - 

ECHA Z WOJCIECHA KWIECIEŃ/MAJ NR 6  (74) 2015 

 

 

 

 

W sobotę 9 maja br. grupa uczniów 

Makowskiego Gimnazjum przeprowadziła 

akcję upiększania Gminy. Akcja była 

kontynuacją działań „Spacer badawczy” 

i „Zmieniamy swoją okolicę”, realizowanych w 

ramach konkursu 21 sesji Sejmu Dzieci 

i  młodzieży. Pomysłodawcami wydarzenia byli 

uczniowie Gimnazjum: Mateusz Kołaczek 

i Martyna Grzelka oraz Magdalena Maciejak 

i Przemysław Wiórkiewicz, którzy 1 czerwca 

zasiedli w ławach poselskich Sejmu RP.  

Miejsca do upiększenia były dwa: ogrodzenie 

placu na „dołach” przy Makowskim 

Amfiteatrze oraz plac zabaw w Krężcach.  

Młodzież pracowała z dużym zapałem. Grupa 

licząca ponad 40 uczniów bardzo szybko 

uporała się z  uporządkowaniem placu zabaw 

oraz pomalowaniem ogrodzenia przy 

Amfiteatrze i wokół placu zabaw w Krężcach. 

Jesteśmy z siebie dumni, że mogliśmy zrobić 

coś dla innych i upiększyć miejsca, w których 

lubimy się spotykać. Pędzle, rękawiczki  

i farbę otrzymaliśmy z Urzędu Gminy.  

W akcji, wspólnie z uczniami, uczestniczyły 

Panie: Jolanta Markowicz, Krystyna 

Strzemińska oraz Monika Olejnik.      

 

 

 

8 maja 2015r. odbyła się wycieczka do Sejmu. 

Była to nagroda dla zwycięzców Konkursu 

Wiedzy o Sejmie organizowanego przez panią 

poseł Dorotę Rutkowską dla uczniów gimnazjów 

powiatu skierniewickiego oraz ich opiekunów. 

W wycieczce uczestniczyła uczennica naszego 

Gimnazjum Agata Supera, która zdobyła 

największą liczbę punktów i została laureatką 

konkursu. Oprócz niej byli również zdobywcy 

drugiego i trzeciego miejsca. W programie 

wycieczki, oprócz gmachu Sejmu, znalazł się 

również Pałac Prezydencki. Uczestnicy wyjazdu 

mogli obejrzeć piękne sale pałacu, dowiedzieć 

się, jakie uroczystości się tam odbywają. W Sejmie spacerowali korytarzami, podziwiali z galerii salę 

obrad, odwiedzili gabinet marszałka Sejmu pana Radosława Sikorskiego oraz inne miejsca, gdzie 

większość zwiedzających nie ma wstępu. Na zakończenie wycieczki zjedli obiad w restauracji 

sejmowej. Wyjazd na długo pozostanie wszystkim w pamięci. 
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Od 4 do 11 maja w naszej szkole trwał Tydzień Europejski. W tym czasie odbyły się konkursy takie 

jak: „Wiedza o Europie”, w którym wzięły udział trzy-osobowe reprezentacje klas oraz ,,Na szlakach 

turystycznych krajów Unii Europejskiej”. 11 maja podczas podsumowania całego tygodnia, odbył się 

apel, na którym rozstrzygnięto konkursy:  

 

,,Wiedza o Europie” 

I miejsce – Klasa 1a  

II miejsce – Klasa 3b 

 

,,Na szlakach turystycznych krajów Unii 

Europejskiej”  

I miejsce – Klasa 1c, 3b 

II miejsce – Klasa 2c  

III miejsce – Klasa 3a 

  

 Udział w tym wydarzeniu wzięła pani poseł Dorota Rutkowska. Pani Poseł w skrócie 

opowiedziała nam o współpracy z Francją oraz o kulturze i obyczajach tam panujących. Na 

zakończenie mieliśmy okazję skosztować bagietek i sera. W tym dniu nie zabrakło części artystycznej, 

którą przygotowały panie Monika Seroczyńska oraz Monika Stań. Na przedstawieniu mieliśmy okazję 

spróbować przysmaków z różnych krajów Europejskich. Wszystkim występ bardzo się podobał. 

 

Maja Gołębiewska, Małgorzata Maszkowska, Kamila Stępniak 
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19 maja uczniowie klas trzecich wzięli 

udział w wycieczce do Sejmu RP. Rano 

wszyscy wsiedli do autokaru i wyruszyli 

w drogę. Około godziny 12.00 dotarli na 

miejsce. Po przejściu kontroli 

pirotechnicznej rozpoczęli zwiedzanie 

gmachu najważniejszego urzędu w Polsce. 

Na początku pani przewodnik 

zaprowadziła wszystkich do galerii 

znajdującej się nad salą posiedzeń. 

Stamtąd można było podziwiać w całej 

okazałości miejsce, gdzie, na co dzień, 

zasiadają posłowie. W międzyczasie 

uczniowie słuchali uważnie opowiadań 

o historii Sejmu w Polsce, jako organu 

ustawodawczego, o budynku sejmowym, 

jak również o szczegółowym procesie powstawania każdej ustawy, czyli trybie ustawodawczym. 

Kolejno przeszli do korytarza, gdzie oglądali pamiątkowe tablice upamiętniające posłów - ofiary II 

wojny światowej i katastrofy smoleńskiej. Następnie przeszli do części budynku, w której swoje 

siedziby mają stałe komisje sejmowe, czyli zespoły, do których przynależy każdy z posłów. Pięknymi 

marmurowymi schodami wszyscy doszli do Sali Kolumnowej, zachwycającej swoim niezwykłym 

wyglądem. W międzyczasie uczestnicy wycieczki mieli okazję obejrzeć m. in. różnego rodzaju 

zabytkowe laski marszałkowskie, tablice pamiątkowe np. z okazji wizyty Jana Pawła II w Sejmie, jak 

również makietę kompleksu budynków Parlamentu RP. Wizyta w tym istotnym i kluczowym dla 

naszego państwa miejscu dostarczyła uczniom ciekawej wiedzy i niezapomnianych wrażeń. Po 

zakończeniu zwiedzania grupa udała się do Złotych Tarasów, co jak zwykle spotkało się z aprobatą 

młodzieży. Po zjedzeniu obiadu i zrobieniu zakupów uczniowie wrócili do domów.  

 

          Weronika Rybus 

 

 

 

 

 

 

Z radością informujemy o sukcesach naszych uczniów: 

W IV Międzygimnazjalnym Konkursie Leksykalno - Gramatycznym  

z języka angielskiego "English is easy", organizowanym przez Gimnazjum 

w Łyszkowicach. Mikołaj Nowak zajął 1 miejsce, a Adam Jakubowski  

2 miejsce, pokonując konkurencje z sąsiednich gimnazjów - z Bolimowa, 

Łyszkowic, Godzianowa i Winnej Góry. 

W X Powiatowym Konkursie Plastycznym „Pamięć jest po to, by trwała 

obecność” Martyna Piotrowska zajęła III miejsce, a Patrycja Soból 

otrzymała wyróżnienie 

SERDECZNIE GRATULUJEMY NASZYM KOLEŻANKOM I KOLEGOM!!! 
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28 i 29 maja uczniowie klas drugich prezentowali swoje projekty edukacyjne. Wszystkie projekty były starannie 

przygotowane. Na szczególne wyróżnienie zasługuje projekt „Reklama naszego Gimnazjum”. Zachwycił nas 

wiersz autorstwa Małgorzaty Prackiej, uczennicy klasy IIB. Wiersz prezentujemy poniżej. 
 
Oto Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie. 
Kogo się zapytać, każdy dobrze o nim powie. 
Każdy absolwent gimnazjum przeżył tu chwile, 
które później wspomina mile. 
Bo wynosi stąd nie tylko wiedzę i umiejętności, 
ale i pewność siebie, poszerzone zdolności, 
kulturę osobistą, ambicje, marzenia 
i piękne wspomnienia. 
Przyjrzyjmy się mu bliżej, które, choć to wiejska szkoła, 
w każdej dziedzinie inne gimnazja prześcignąć zdoła. 
Choć historia szkoły liczy sobie zaledwie kilkanaście lat, 
już o jej istnieniu zdążył dowiedzieć się świat. 
Bo szkołę odwiedzili goście zagraniczni- 
delegacja z Litwy, tym pochwalić się mogą nieliczni.  
Gimnazjum wsławiło się projektami, 
które realizuje z nami uczniami. 
Szkoła z klasą czy Samorządy mają głos 
odmieniły tej szkoły los. 
Dzięki nim nauczyli się wiele 
zarówno uczniowie, jaki i nauczyciele. 
W gimnazjum odbywają się uroczystości, imprezy, wydarzenia, 
na przykład Piknik rodzinny, który łączy pokolenia. 
W szkole zawsze podejmuje się starania,  
aby uczniowie pogłębiali swoje zainteresowania. 
Rozwijają talenty na kołach, zajęciach artystycznych, 
sportowych, tanecznych i muzycznych. 
Reprezentują szkołę na konkursach, zawodach, pokazach, zdobywają puchary i medale, 
a dzięki temu rozwijają się stale. 
W gimnazjum Szkolne Koło Wolontariatu działa 
pomoc, jaką podarowali uczniowie, jest niemała. 
W szkole gazetka Echa z Wojciecha jest wydawana 
i przez uczniów chętnie czytana. 
Dzięki tym zasługom szkoła zyskała miano 
Szkoły Odkrywców Talentów-taki certyfikat niedawno odebrano. 

W tym roku uczy się 200 młodych ludzi, 
a 20 nauczycieli chęć w nich do nauki budzi. 
Leczy by mieć dobre warunki rozwoju 
trzeba żyć w poczuciu bezpieczeństwa i spokoju. 
Właśnie takie warunki tutaj panują,  
zwalczana jest przemoc, agresja, wszyscy się szanują. 
Nie brakuje też sprzętu do nauczania- 
12 sal jest przygotowanych do pomocy wiedzy przyswajania. 
W każdej znajdują się plakaty, słowniki, 
plansze, mapy i rzutniki. 
Oprócz sal szkoła posiada też sklepik, bibliotekę i świetlicę. 
Wokół budynku boisko do piłki nożnej i siatkówki się znajduje. 
Jednym słowem niczego tej szkole nie brakuje!  
Podsumowując: dlaczego warto chodzić do tej szkoły?  
By się dobrze kształcić, rozwijać, by każdy dzień był wesoły. 
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Drogie uczennice i Drodzy uczniowie 

aż nie mieści się w głowie 

jak szybko minął ten rok cały, 

po którym już tylko wspomnienia zostały. 

Dziękujemy za gazetki chętne czytane  

niech pamięć o nas zostanie.  Małgorzata Pracka, Ewa Pracka, Jan Wronka 

 

Nasza grupa chciałaby serdecznie podziękować za ten rok, za to, że mogliśmy dla Was pisać, że chętnie 

czytaliście naszą gazetkę. Miło nam się wspólnie pracowało. Bardzo dziękujemy p. Jolancie Markowicz, że 

przez cały rok opiekowała się nami, doradzała i dała możliwość rozwijania naszych zainteresowań 

dziennikarskich. Dziękujemy wszystkim naszym czytelnikom oraz życzymy równie udanej pracy przyszłemu 

zespołowi dziennikarzy.  Maja Gołębiewska, Małgorzata Maszkowska, Kamila Stępniak 

 

W tym roku szkolnym żegnamy się z zajęciami dziennikarskimi.  Chcielibyśmy bardzo podziękować za mile 

spędzone godziny lekcyjne oraz za pomoc opiekuna tej grupy, który nas zawsze wspierał i doradzał w pracach. 

Po wakacjach naszą pracę przejmą młodsi koledzy i koleżanki. Paweł Caban, Daniel Łuczywek 

 

To już ostatnie wydanie naszej gazetki „ Echa z Wojciecha”.  W tym roku szkolnym wydano 5 numerów. Miło 

nam, że mogliśmy pisać dla Was. Zawsze wszystkie gazetki się sprzedawały, nie było takiego wydania, żeby 

została choćby jedna gazetka. Bardzo Wam dziękujemy za czytanie naszych artykułów.  Jest nam bardzo miło, 

że nasza praca była tak doceniana. Karolina Łyś  

 

Bardzo miło nam było pisać artykuły do szkolnej gazetki „Echa z Wojciecha”. Przez cały okres pisania ukazało 

się dużo naszych tekstów na wiele różnych tematów. Bardzo polubiliśmy zajęcia dziennikarskie z panią Jolantą 

Markowicz, która zaszczepiła w nas pasję do pisania. Niestety, to już koniec naszej przygody z gazetką szkolną. 

Te lekcje będziemy długo pamiętać i oczywiście będziemy za nimi bardzo tęsknić. Nowej grupie, której 

przekazujemy funkcję prowadzenia tej gazetki życzymy miłej pracy i powodzenia! : )  

Joanna Wójt, Karolina Jakubowska 

 

To ostanie wydanie naszej szkolnej gazetki. Pisaliśmy dla Was artykuły związane z wydarzeniami w naszej 

szkole w danym miesiącu np.: apele, zawody sportowe, konkursy itp.. Nie zabrakło również humoru 

i krzyżówek z nagrodami. My uczniowie klas drugich pod opieką pani Jolanty Markowicz zdobywaliśmy 

wiedzę o pracy dziennikarza. Przez te kilka miesięcy spędziliśmy czas w dobrym towarzystwie, gdzie mogliśmy 

wymieniać się zdaniami z rożnych wydarzeń szkolnych. Zajęcia dziennikarskie będziemy wspominać bardzo 

dobrze. Martyna Meszka 

 

Dziękujemy za czytanie naszych artykułów.  Niestety w klasie 3 nie będziemy mieć zajęć dziennikarskich. 

Naszym zdaniem było bardzo fajnie. Napisaliśmy bardzo dużo artykułów na różne tematy. Marcin Białek 

i Albert Białek 

 

Żegnamy się z redagowaniem gazetki szkolnej. Dziękujemy za czytanie wiadomości i rozwiązywanie 

krzyżówek a także liczne kupowanie gazetek.  Mam nadzieję, że farciarze się Wam przydały. Kacper Tuka 

 

W tym roku po raz ostatni piszę artykuł do gazetki szkolnej Echa z Wojciecha. To jest mój ostatni artykuł do 

gazetki, w którym się z Wami żegnam. Dziękuję za to, że mogłem pisać dla gazetki szkolnej. Patryk Caban 2a 

 

To już ostatni numer gazetki szkolnej 2014/2015, w tym roku zespół dziennikarzy wydał kilka wspaniałych 

gazetek „Echa z Wojciecha”. Niestety rok się kończy i musimy pożegnać się z Wami, jak i z pisaniem 

artykułów, specjalnie dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Ten rok szkolny nauczył nas wielu rzeczy, 

wzbogacił w doświadczenia, pozwolił nam poznać pracę dziennikarzy. Jesteśmy wdzięczni Pani Jolancie 

Markowicz za poświęcony nam czas, cierpliwość i zrozumienie. Dziękujemy!! A uczniom i nauczycielom 

życzymy udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!  Klaudia Szczechowicz i Kasia Piotrowska 
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Na lekcji religii:  

- Kto z was, chciałby iść do nieba? 

Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry. Tylko Jaś siedzi bez ruchu. 

- A ty, mój chłopcze - pyta ksiądz - nie chcesz iść do nieba? 

- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że po lekcjach szybko wrócę do 

domu!  

 

 

Mama pyta się swego synka:  
- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.  

 

 

Jasiu – mówi Pani nauczycielka – Czy wierzysz w życie pozagrobowe? - Nie. A czemu Pani pyta? - 

Bo przed szkołą stoi Twój dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji. 

 

 

W raju spotykają się Newton, Pascal i Einstein. 

Trzej fizycy stwierdzili, że pobawią się w chowanego. 

Einstein zaczyna liczyć: 1, 2, 3... 

Pascal i Newton zastanawiają się gdzie tu się schować. 

Pascal chowa się za jakąś chmurką. 

Newton bierze kredę i rysuje na ziemi kwadrat metr na metr, po czym staje w nim. 

- ... 99, 100. Szukam. 

Einstein odwraca się i widzi za sobą Newtona. 

- Ha! Mam Cię Newton! 

- Nie, nie, nie - odpowiada Newton - Ja jestem jeden newton na metr kwadratowy, czyli Pascal. 

 

 

Co to jest lekcja? - Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


